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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra vonatkozó személyes problémáját írja le, hogy pszichiátriai klinikára 
utalták egy éhségsztrájk megszervezését követően. Azt állítja, hogy megkínozták és –
véleménye szerint alaptalanul – mentálisan sérült személynek nyilvánították. Petícióját a 
litván hatóságoktól kapott több különféle válasszal támasztja alá.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 1. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. november 29.

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) szerint az emberi méltóság és a szabadság 
tiszteletben tartása az Európai Unió (EU) alapvető értékei közé tartoznak, amelyek 
valamennyi tagállamban közösek. Ezen túlmenően az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a 
„charta”) 1. és 3. cikke szintén védelmezi az emberi méltóságot és a személyi 
sérthetetlenséghez való jogot, a charta 4. cikke pedig tartalmazza a kínzás és az embertelen 
vagy megalázó bánásmód és büntetés tilalmát. 

Az Európai Uniót létrehozó szerződések1 értelmében az Európai Bizottság nem rendelkezik 
                                               
1 Az Európai Unióról szóló szerződés, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés
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olyan általános hatáskörrel, amelynek alapján az alapvető jogok területén beavatkozhatna a 
tagállamok ügyeibe. Erre csak akkor volna lehetősége, ha a kérdés az uniós jogot is érintené. 
Konkrétan a charta nem alkalmazandó az alapvető jogok állítólagos megsértésének minden 
esetére. A charta az 51. cikkének (1) bekezdése szerint csak annyiban vonatkozik a 
tagállamokra, amennyiben az Unió jogát hajtják végre.

A panaszos közli, hogy a rendőrség letartóztatta és mentővel kórházba szállították, mert az 1. 
kerületi bíróság előtt tiltakozást – éhségsztrájkot és támogató demonstrációt – szervezett. 
Később elmegyógyintézetbe szállították és valamilyen mentális betegséget diagnosztizáltak 
nála, megkínozták és az élete is veszélybe került. 

A petícióban közölt információk alapján nem lehet azt a következtetést levonni, hogy a litván 
hatóságok az Unió jogának végrehajtása során hoztak olyan határozatokat, amelyekkel 
megsértették az Alapjogi Chartát.

Ilyen esetekben a tagállamoknak, és többek között azok igazságszolgáltatási hatóságainak 
feladata annak biztosítása, hogy az alapvető jogokat a nemzeti törvényekkel és a nemzetközi 
emberi jogi kötelezettségekkel összhangban ténylegesen tiszteletben tartsák és megvédjék. 
Ezenkívül bárki, aki úgy véli, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye által garantált 
jogai vagy szabadságai sérültek, panaszt nyújthat be az Emberi Jogok Európai Bíróságánál.

A petíció benyújtója által megadott információkból kiderül, hogy nemzeti bíróságokhoz 
fordult, ahol keresetét elutasították. A petíció benyújtója az Emberi Jogok Európai 
Bíróságánál is kérelmet nyújtott be. Ezt a kérelmet 2012 novemberében arra hivatkozva 
utasították el, hogy nem felel meg az Emberi Jogok Európai Egyezményének 34. és 35. 
cikkében előírt feltételeknek. A petíció benyújtója kifogásolja az említett határozatokat.

Ami a petíció benyújtójának az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott határozat 
vizsgálatára és indokolására irányuló kérelmét illeti, szükséges emlékeztetni arra, hogy a 
strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága nem európai uniós intézmény. Ezt a 
bíróságot az Európa Tanács hozta létre, hogy biztosítsa az Emberi Jogok Európai 
Egyezményének betartását. Az Európai Bizottságnak mint az Európai Unió intézményének 
nincs hatásköre beleavatkozni az Emberi Jogok Európai Bíróságának eljárásaiba, ennélfogva 
nem tud intézkedéseket tenni a petíció e részével kapcsolatban.

Összegzés

Mivel a petíció nyilvánvalóan nem kapcsolódik az uniós joghoz, a Bizottság nem tudja 
nyomon követni ezt az ügyet, illetve nincs lehetősége közbeavatkozni a litván hatóságoknál. 


